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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
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    ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIILOR ŞI 

JOCURILOR SPORTIVE 
 

 

 

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI DE COMPETIŢII ŞI JOCURI SPORTIVE 

 

 Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi siguranţei spectatorilor 

în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau de jocuri sportive, are următoarele obligaţii: 

▪ să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţă şi, după caz, cu forţele de ordine, înainte de 

efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al arenei sportive, pentru descoperirea şi 

îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise; 

▪ să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la 

violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau jocurile 

sportive; 

▪ să nu permită introducerea şi folosirea în arena sportivă a unor instalaţii de sonorizare, cu 

excepţia gigafoanelor portabile; 

▪ să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena 

sportivă; 

▪ să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în 

pahare din hârtie sau din material plastic; 

▪ să afişeze lizibil, în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie respectate la 

competiţiile şi jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, 

precum şi sancţiunile care se aplică în astfel de cazuri; 

▪ să interzică afişarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu conţinut 

obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la 

discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate; 

▪ să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care 

delimitează suprafaţa de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a 

jocului de către spectatori, fie asigurarea unei intervenţii oportune, în caz de necesitate; 

▪ să aducă la cunoştinţa spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum şi în pauzele de joc 

sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligaţiile ce le revin pe timpul desfăşurării 

competiţiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii şi disciplinei, precum şi 

mesajele transmise de forţele de ordine; 

▪ să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor reţinute în urma efectuării 

controlului corporal preventiv şi al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului. 

 Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competiţii sau 

jocuri sportive, are următoarele obligaţii: 

▪ să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor şi al bagajelor 

acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul: 

simboluri, sloganuri ori texte cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură 

naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport 

ar fi inscripţionate; 
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▪ să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de 

manifestări, persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenţa 

substanţelor halucinogene, persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme şi muniţii de orice fel, 

făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri 

electrice, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri 

contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume 

pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate 

vizuală de genul: simboluri, sloganuri ori texte cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la 

xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, 

indiferent pe ce suport ar fi inscripţionate; 

▪ să reţină obiectele sau materialele prevăzute anterior, sesizând forţele de ordine pentru luarea 

măsurilor legale care se impun. 

Organizatorul de competiţii sau jocuri sportive are obligaţia să stabilească în toate cazurile gradul 

de risc al fiecărei competiţii sau joc sportiv. 

Indiferent de gradul de risc preliminat al competiţiei sau al unui joc sportiv, organizatorul are 

obligaţia să elaboreze un plan de acţiune, în care să consemneze măsurile ce urmează a fi adoptate de 

către personalul de ordine şi siguranţă în incinta arenei sportive. 

 

 

OBLIGAŢIILE SPECTATORILOR 

    

Spectatorii au următoarele obligaţii: 

▪ să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine, pe traseele de 

deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în 

interiorul bazelor sportive; 

▪ să prezinte documentele de acces şi, după caz, actele de identitate, la solicitarea forţelor de 

ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; 

▪ să prezinte, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, 

materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor; 

▪ să respecte ordinea, siguranţa şi regulile stabilite de organizator, în incinta arenei sportive; 

Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor, efectuat de 

personalul de ordine şi siguranţă, sau care săvârşeşte, înainte de a intră în arena sportivă ori în momentul 

intrării, fapte de natură penală sau contravenţională în legătură cu competiţia sau jocul sportiv respectiv 

nu i se permite accesul în arena sportivă. 

Spectatorilor le este interzis: 

▪ să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive 

fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator; 

▪ să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces 

individualizate care nu le aparţin şi care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de 

către titular;  

▪ să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă; 

▪ să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă; 

▪ să introducă în arena sportivă inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte 

suporturi ce conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen; 

▪ să refuze prezentarea documentelor de acces şi, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea 

justificată a forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; 

▪ să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele 

de ordine; 

▪ să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării 

acestora la avertismentul verbal al reprezentanţilor societăţii specializate de protecţie şi pază sau al 

forţelor de ordine; 

▪ să arunce asupra celorlalţi spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra forţelor de 

ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în incinta bazei 

sportive, precum şi în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care 

murdăresc; 

▪ să escaladeze gardurile care delimitează spaţiul de joc sau gardurile interioare de separare a 

sectoarelor; 
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▪ să se caţere pe gardul care delimitează spaţiul de joc de tribună;  

▪ să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei 

sportive; 

▪ să săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau 

expresii jignitoare ori vulgare, precum şi ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, 

oficiali, jucători sau a bunurilor acestora; 

▪ să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa 

forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă; 

▪ să ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine sau personalul de ordine şi siguranţă; 
▪ să îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica 

identificarea; 
▪ să scrie sau să deseneze pe pereţii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza 

sportivă sau în arena sportivă; 
▪ să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunţurile şi afişele expuse de organizator în incinta 

bazei sau a arenei sportive, precum şi să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele 

amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenţa 

unui pericol pentru viaţa persoanelor; 
▪ să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator 

sau de către forţele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea 

grupurilor de suporteri şi a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar; 
▪ să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afişele, steagurile sau alte mijloace de 

publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator; 
▪ să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei 

sportive; 
▪ să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul forţelor de 

ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamităţi naturale sau al altor pericole; 
▪ să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către 

personalul de ordine şi siguranţă sau de către forţele de ordine. 
▪ pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc. 

 
 


